
Missbrukslaboratoriet byter namn till

DROGANALYSLABORATORIET
den 1 jan 2022. Orsaken till namnbytet är att 

det tidigare namnet kan upplevas kränkande.

Utökat koncentrationsområde för 

Cannabis i urin: Detta innebär att U-

Cannabis, verifiering, koncentration nu kan 

lämnas för värden upp till 2000 µg/L (tidigare 

1000 µg/L).

Vid beställning av saliv  

amfetaminer/ecstasy har laboratoriet 

harmoniserat de analyter som identifieras 

med urinmetoden. Det innebär att 

verifikationsanalysen nu påvisar intag av 

amfetamin, metamfetamin, MDMA (Ecstasy) 

och MDA.

MRO-utbildning 

19-21 januari 2022

Information och anmälan, anordnas av 

Sveriges Företagshälsor (foretagshalsor.se)

Webbinarium, alkoholmarkörer – praktisk 

tillämpning

1 februari 2022 kl. 10-12

Information och anmälan, anordnas av 

Sveriges Företagshälsor (foretagshalsor.se)

Kvalitetssäkrad alkohol- och 

drogtestning

15-16 februari 2022

Vänder sig till den som genomför 

provtagning av alkohol- och drogtester.

Information och anmälan, anordnas av 

Sveriges Företagshälsor (foretagshalsor.se)

Laboratoriet önskar uppmärksamma 

alla sina kunder på följande:

När provet anländer till laboratoriet ska 

en analysbeställning finnas tillgänglig. 

Antingen i form av en pappersremiss 

eller i form av en elektronisk 

analysbeställning. Saknas detta avvisas 

provet då ingen analys kan utföras. 

Vi vädjar till våra kunder att se över sina 

rutiner och noga kontrollera att alla fält 

är ifyllda på pappersremiss respektive i 

det elektroniska formuläret och att 

analysbeställningen skickas till 

laboratoriet (även den elektroniska). 

Från och med 2022-01-01 kommer 

prover som saknar analysbeställning 

att destrueras direkt vid ankomst till 

laboratoriet. 

På karolinska.se/lab/farmakologi

hittar ni en ny rubrik: 

”Missbrukslaboratoriet FAQ” –

”Drogtestning – vanliga frågor och 

svar”

Kontaktuppgifter:

Laboratorieenhetschef 

Gerd Ackehed

gerd.ackehed@regionstockholm.se

Kundsamordnare 

Helena Bergqvist

helena.e.bergqvist@regionstockholm.se

Telefon: 073-6994882 

Kundservice

Telefon: 08-517 71999

Vardagar kl. 08.00-16.30

universitetslaboratoriet.karolinska

@regionstockholm.se

Bladet produceras och utges av Klinisk Farmakologi, som är en av de medicinska enheterna inom Karolinska Universitetslaboratoriet 
– norra Europas största laboratorieleverantör och ledande inom diagnostik, forskning och utbildning. Karolinska 
Universitetslaboratoriet ingår i Karolinska Universitetssjukhuset.

April 2011

DROGTESTNYTT
Sprider kunskap om laboratoriemedicinsk utveckling som bidrar till ett drogfritt samhälle 

December 2021

Utgivare: Klinisk farmakologi, C2:71,  Karolinska 

Universitetssjukhuset 141 86 Stockholm

https://www.foretagshalsor.se/sv/mro-utbildning
https://www.foretagshalsor.se/sv/webbinarium-alkoholmarkorer-praktisk-tillampning
https://www.foretagshalsor.se/sv/kvalitetssakrad-alkohol-och-drogtestning

